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VERKORTE ACTIVITEITENAGENDA 
 
03 sept   - Startzondag      blz. 11 
09 sept   - Monumentenfair     blz. 11 
23 sept  - Start cursus Dwars geloven   blz. 15 
26 nov  - Lezing over Maria Magdalena  blz. 14 
10 dec  - Vriendendienst/kerkproeverij  blz. 22 
20 jan  - Start cursus Liberaal Christendom blz. 15 
18 feb  - Vriendenmiddag     blz. 16 
4 mrt  - Vriendendienst/kerkproeverij  blz. 22 
 
Doorlopend - Kring Eat & Meet     blz. 11 
Doorlopend - Kring TWEK (Tussen Werk & Kerk) blz. 12  
Doorlopend - Kring Zutphen     blz. 13  

Doorlopend - Kring Ouder worden    blz. 13  
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding kaft: 

Het jaarthema van de Remonstranten is Houvast. 
Ook in onze gemeente zullen wij hieraan aandacht 
besteden 

 
Bron: http://www.deniscavadas.com/V2EMGBWE/ 
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INLEIDING 
 
In dit Jaarboekje van de Remonstranten Lochem-Zutphen (RLZ)vindt u 
informatie over onze gemeente en over de activiteiten van dit seizoen.  
Dit jaar is Houvast het landelijk thema. Deze lijn zult u in het aanbod van 
de kringen en in de kerkdiensten terugvinden. Een andere rode draad is 
het liberaal christendom, ofwel, vrijzinnigheid. Door de ontkerkelijking is 
het onderscheid tussen niet-dogmatisch en belijdend, tussen vrijzinnig en 
rechtzinnig, voor veel mensen irrelevant geworden. Er zijn er zelfs die bij 
vrijzinnig protestantisme aan iets heel strengs denken. Hoog tijd voor 
opheldering dus. 
 
Deze opheldering willen wij niet voor onszelf houden. Op 12 december en 
4 maart houden we een kerkproeverij. Een mooie gelegenheid voor 

buitenstaanders om de sfeer van religieuze vrijheid en tolerantie te 
proeven. Hopelijk smaakt het naar meer. 
 
Wij hopen dat u met dit boekje uw weg in de gemeente en in het 
programma-aanbod zult vinden.   
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WIE ZIJN WIJ? 
 
De Remonstranten Lochem-Zutphen (RLZ) vormen een 
geloofsgemeenschap van en voor mensen die zich thuis voelen bij 
religieuze vrijheid en verdraagzaamheid. Onze geloofsgemeenschap wil in 
een sfeer van openheid: 

 ruimte bieden aan de ontwikkeling van een eigen spiritualiteit; 
 stimuleren met elkaar geloofservaringen te delen en met elkaar na 

te denken over de betekenis van geloof in ons persoonlijk leven; 
 met elkaar stilstaan bij de relatie tussen geloof en samenleving en 

actief handelen waar maatschappelijke situaties daarom vragen; 
 een hechte gemeenschap vormen waar men omziet naar elkaar. 

 
Onze geloofsgemeenschap kent geen bindende geloofsbelijdenis. Wel is 

er een algemeen uitgangspunt waarin alle remonstrantse 
geloofsgemeenschappen zich herkennen: 
 
De Remonstranten vormen een geloofsgemeenschap die, 
geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar 
beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. 
 
Remonstranten kennen zoals gezegd, geen bindende geloofsbelijdenis. 
Wel hebben zij in de loop van hun vier eeuwen oude geschiedenis drie 
belijdenissen (1621, 1940 en 2006) het licht doen zien. Ze zijn bedoeld 
om behulpzaam te zijn bij ons pogen om te spreken over wat ons draagt 

en bezielt.  
  
Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid 
van wat wij belijden,  
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;  
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, 
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, 
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.  
 
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest 
die al wat mensen scheidt te boven gaat 
en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 
opdat zij, zingend en zwijgend, 
biddend en handelend, 
God eren en dienen.  
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Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, 
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. 
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd 
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. 
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed 
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.  
 
Wij geloven in God, de Eeuwige, 
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan, 
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst 
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.  
 
Wij geloven dat wij zelf, 

zo zwak en feilbaar als wij zijn, 
geroepen worden om 
met Christus en allen die geloven verbonden, 
kerk te zijn in het teken van de hoop.  
 
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, 
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 
om te leven en te sterven en om op te staan, 
in het koninkrijk dat is en komen zal, 
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.  
 

Aan God zij de lof en de eer 
in tijd en eeuwigheid  
Amen 
 
 
Naast de Remonstranten Lochem-Zutphen zijn er nog ruim 40 
remonstrantse geloofsgemeenschappen in Nederland en twee in 
Duitsland (Friedrichstadt en Berlijn). De Remonstranten zijn als 
kerkgenootschap één van de oudste protestantse kerken in ons land. 
Deze is ontstaan in 1619, toen een groep predikanten uit de toenmalige 
Gereformeerde Kerk (en uit de Nederlanden) werd verbannen, vanwege 
te vrije opvattingen over de geldigheid van dogma’s. In de bijna 400 jaar 
van haar geschiedenis hebben Remonstranten een grote invloed gehad 
op de theologie en op het maatschappelijk leven. 
 
Aan het eind van de 19e eeuw kwamen nogal wat mensen uit het westen 
van het land in Lochem wonen. Zij troffen hier een Hervormde kerk aan 
die voor veel mensen te rechtzinnig was. Zo ontstond in 1879 de 
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Remonstrantse gemeente Lochem. In dat zelfde jaar bouwde de 
gemeente haar eigen kerkgebouw aan de Emmastraat. Het 
oorspronkelijke gebouw brandde af (alleen de achterste ruimte van de 
kerk is nog origineel), maar werd weer herbouwd. In de jaren ‘60 van de 
20e eeuw werd het voorportaal aan de kerk gebouwd. 
In de jaren ‘70 is de remonstrantse kring Zutphen bij de Lochemse 
gemeente gevoegd en sindsdien zijn wij de Remonstrantse gemeente  
Lochem-Zutphen. 
 
Onze geloofsgemeenschap is ondanks de relatief hoge gemiddelde leeftijd 
van de leden zeer vitaal en speelt een duidelijke rol in de Achterhoekse 
samenleving. 
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ONZE GEMEENTE 
 
Kernactiviteiten 
Zoals hiervoor al is gezegd wil onze geloofsgemeenschap, in een sfeer 
van religieuze vrijheid, verdraagzaamheid en openheid, ruimte bieden 
aan de ontwikkeling van een eigen spiritualiteit, gelegenheid bieden met 
elkaar geloofservaringen en de betekenis daarvan te delen, met elkaar 
stilstaan bij de relatie tussen geloof en samenleving en een hechte 
gemeenschap vormen waar men omziet naar elkaar.  
Deze intentie krijgt concreet vorm in 

 kerkdiensten op zondagmorgen en incidenteel op andere dagen van 
de week; 

 het actief onderhouden van contact met alle leden en vrienden door 
contactleden en predikant;  

 het actief diaconaal handelen waar maatschappelijke situaties 
daarom vragen; 

 het organiseren van een inspirerend jaarprogramma. 
 
Kerkdiensten 
Kerkdiensten vormen al sinds het begin van het christendom het hart van 
de geloofsgemeenschappen. Dat is voor ons vandaag de dag niet anders. 
Kerkdiensten worden in het algemeen op de 1e en 3e zondag van de 
maand gehouden, aanvang 10.30 uur. In de perioden rond Kerstmis en 
Pasen zijn er ook op andere dagen kerkdiensten. Kenmerkend voor onze 
kerkdiensten is de sobere maar stijlvolle liturgie. Er is veel ruimte voor 

experiment. Vooral de combinatie met eigentijdse kerkmuziek en 
beeldende kunst zorgt voor verrassende en inspirerende diensten. 
Behalve door de eigen predikant worden de diensten ook regelmatig 
geleid door gastpredikanten. Dit zorgt voor een zeer gemengd aanbod 
van diensten, passend bij de veelkleurigheid van onze leden en vrienden.  
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Bijzondere kerkdiensten  
Onze geloofsgemeenschap kent de viering van brood en wijn (ook Heilig 
Avondmaal of Eucharistie genoemd). Deelname aan deze viering staat 
naar oude remonstrantse gewoonte open voor iedereen, ongeacht of men 
tot een geloofsgemeenschap behoort of niet. 
 
Kinderen en volwassenen kunnen bij onze geloofsgemeenschap worden 
gedoopt. De Remonstranten kennen geen doopleden. Als een kind wordt 
gedoopt wordt het, zoals wij zeggen, ‘opgenomen in de Algemene Kerk 
van Christus.’ Een kind kan zich later aansluiten bij de kerk van eigen 
keuze. De remonstrantse doop wordt door de andere kerken erkend.  
 
De inzegening van een huwelijk of relatie vindt vaak in een speciale 
kerkdienst plaats. Deze kerkdiensten bieden alle ruimte voor eigen 

inbreng en kleur. De Remonstranten waren het eerste kerkgenootschap 
waar levensverbintenissen van mensen van het hetzelfde geslacht 
konden worden ingezegend. 
 
De remonstrantse gemeente biedt alle ruimte voor eigentijdse 
uitvaartdiensten. Dit kan in onze eigen kerk, maar kan ook op een andere 
locatie. Een goede en waardige manier van afscheid nemen is belangrijk 
voor het verdere verloop van de rouwperiode. De predikant van onze 
gemeente is altijd bereid u bij te staan om de vorm te vinden die bij u 
past.  
 

Vervoer naar en van kerkdiensten 
Heeft u vervoer nodig? In de Nieuwsbrief van onze gemeente vindt u 
steeds een actueel vervoersrooster, zodat u weet wie u voor welke 
kerkdienst kunt bellen. 
 
Omzien naar elkaar 
In onze gemeente wordt op verschillende manieren naar elkaar 
omgezien. De contactleden zorgen voor de verbinding van de individuele 
leden en vrienden met het geheel. Zij kunnen gewaarschuwd worden als 
er sprake is van bijvoorbeeld ziekte. Op verzoek maken de contactleden 
een afspraak met de predikant. De predikant kan ook direct benaderd 
worden door iedereen die, om wat voor reden dan ook, contact wil. De 
predikant is beschikbaar voor gesprekken over levensvragen, vragen 
omtrent levenseinde, vragen omtrent rouw en verlies, zingevingsvragen 
en geloofsvragen. Overigens, in diverse kringen en gespreksgroepen 
gaan we ook onderling over deze onderwerpen in gesprek. Ten slotte kan 
men ook voor geestelijk begeleiding een beroep doen op onze predikant. 
Zie voor de contactleden bij commissies. 
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Vanuit de gemeente is er ook een open blik voor wat er in de 
maatschappij gebeurt. De diaconale taak van onze gemeente krijgt vorm 
door het inzamelen van geld, maar ook door praktische hulp en het 
mogelijk maken van onderlinge ontmoetingen. Iedereen kan een verzoek 
om (financiële) hulp indienen bij de diaconie. Deze verzoeken worden in 
alle vertrouwelijkheid behandeld. 
Zie voor de diaconie bij commissies. 
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ACTIVITEITEN, GESPREKSKRINGEN EN CURSUSSEN 
 
Activiteiten 
Startzondag  
Op zondag 3 september, 10.30 uur, starten wij het nieuwe seizoen met 
een bijzondere dienst. Ds. H. van den Berg zal dan voorgaan. Na afloop 
van de dienst is er een feestelijke koffie en worden de activiteiten uit het 
nieuwe jaarprogramma aan u gepresenteerd. 
 
 
 
Open Monumentendag 
Op zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Onze kerk – een 
gemeentelijk monument – is deze dag open van 10 tot 17 uur voor het 

publiek, want er is veel te zien en te horen.  
In de kerk is een monumentenfair. Evenals als vorig jaar is er een 
gevarieerd aanbod aan brocante, kunst, textiel en bijzondere boeken. Met 
de opbrengst kan de wens voor een vleugel in vervulling gaan. De goede 
akoestiek  in de kerk is heel aantrekkelijk voor muzikale optredens. Maar 
talentvolle musici wil je niet op een gewone piano laten spelen. Vandaar 
de vleugel. 
Overigens, bijna de hele dag klinkt er muziek, ’s morgens door Herman 
Nossent op de piano en Jaap Bax op het orgel. En ’s middags van 14 tot 
15 uur treden, net als in 2016, talentvolle leerlingen van de Muzehof en 
het Muzecollectief Zutphen/Lochem op.  

Daarnaast is een aantal oude foto’s van de kerk en oude stadsboerderijen 
te zien. Het Historisch Genootschap zocht dit beeldmateriaal uit. Het 
haakt in op het landelijk thema van deze Monumentendag: ‘boeren, 
burgers en buitenlui’.  
Deze dag leent zich uitstekend om elkaar (in een andere setting) te 
ontmoeten en monumenten-vrienden rond te leiden. De ontvangstruimte 
nodigt uit tot een drankje en wat lekkers. Kom daarom in groten getale 
en neem vrienden en buren mee. Zo wordt de dag een nog groter succes. 
 
 
 
Gesprekskringen 
Eat & Meet 
Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren, het is al 
eeuwenoud. In die traditie van de symposia komen wij ook dit seizoen bij 
elkaar rond het thema geloof en beeldende kunst. Kunstenaars maken 
zichtbaar wat niet goed onder woorden te brengen is.  
De opzet van de avondserie is: 18:00 uur de maaltijd, 19:15 uur het 
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avondgebed, 19:45 uur koffie en thee met de presentatie van het thema. 
Einde ongeveer 21:00 uur.  
Opzet van de middagserie is: 12.30 uur lunch, 13:30 uur meditatie, 
13:45 uur koffie en thee met de presentatie van het thema. Einde 
ongeveer 15:00 uur. 
Als u wilt deelnemen kunt u zich vóór 4-9 opgeven voor de avond- of 
middagserie. Uw opgave geldt voor de hele serie.  
 
Data avondserie: 

4-9-2017, Cirkelend rond de leegte, Lee Bontecou 

6-11-2017, Hier begint het ontwaken, Jacoba van Heemskerck 

22-1-2018, Aandacht voor de kwetsbare, Käthe Kollwitz 

16-4-2018, Kwaad is banaal, Marlene Dumas 
 

Aanvang van de avondserie: 18:00u uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten: € 60,00 (leden en vrienden RLZ gratis) 
 
Data middagserie: 
6-9-2017, Cirkelend rond de leegte, Lee Bontecou 

8-11-2017, Hier begint het ontwaken, Jacoba van Heemskerck 

24-1-2018, Aandacht voor de kwetsbare, Käthe Kollwitz 

18-4-2018, Kwaad is banaal, Marlene Dumas  

 

Aanvang van de middagserie: 12:30 uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden 
(Kranenburg). 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten: € 40,00 (leden en vrienden RLZ gratis) 
 
 
 

Jacoba van Heemskerck, 1876-1923 

 
TWEK, “Tussen werk & kerk”( voor werkende mensen) 
In oudere liedbundels staat een lied dat begint met de woorden: 
Ik heb de vaste grond gevonden, 

waarin mijn anker eeuwig hecht: 

Dat is waar veel mensen naar op zoek zijn, een stevige ondergrond om in 
de wirwar van het leven overeind te blijven. 
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Het lied vervolgt dan: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 

Daar gaat het voor steeds meer mensen mis. De kerkleer van vroeger 
biedt geen houvast meer voor (on)gelovigen van nu. Daarom gaan we 
met elkaar op zoek naar nieuwe ankerpunten. De deelnemers van TWEK 
brengen om beurten een eigen persoonlijk ankerpunt in. TWEK wordt 
begeleid door ds. Henk van den Berg 
Data: 20-9-2017, 26-10-2017, 22-11-2017, 25-1-2018, 22-2-2018,  
12-4-2018 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Contactpersoon: Mieke van Elk, 06-44746228, mieke.van.elk@gmail.com 
 

 
Kring Zutphen  
De kring wordt begeleid door ds. Henk van den Berg. Dit seizoen 
bespreken we verschillende hoofdstukken uit het boek Liberaal 
Christendom, Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red.).  
Data: 
12-9-2017, 15.00u, Badhuisweg 10, Zutphen 
17-10-2017, 15.00u, Badhuisweg 10, Zutphen 
14-11-2017, 15.00u, Badhuisweg 10, Zutphen 
9-1-2018, 17.00u, Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden 
6-2-2018, 15.00u, Badhuisweg 10, Zutphen 

6-3-2018, 15.00u Badhuisweg 10, Zutphen 
10-4-2018, 15.00u Badhuisweg 10, Zutphen 
1-5-2018, 17.00u Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden 
Contactpersoon: Gonnie Spaargaren, 0575-527147, 
hgspaargaren@zonnet.nl 
 
 
Kring Ouder worden 
Onder begeleiding van ds. Henk van den BergMet elkaar spreken over de 
mooie en minder mooie kanten van het ouder worden. In de beslotenheid 
van de groep kunnen gedachten en gevoelens worden gedeeld die buiten 

deze kring maar met moeite onder woorden gebracht kunnen worden. Als 
leidraad voor de gesprekken volgen wij dit seizoen het boek het nieuwe 
boek van Koen Holtzapffel, Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan. 
Data: 
14-9-2017, 12-10-2017, 9-11-2017, 18-1-2018, 15-2-2018, 8-3-2018 
Tijd: 10.00 uur-12.00 uur. 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem. 
Contactpersoon: Dolf Eshuis, 0575-553 695, dolf.eshuis@xs4all.nl 
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Lezing 
 
Maria Magdalena 
Dit seizoen is een lezing gepland over Maria Magdalena, door Daniëlle 
van Dijk. 
Paus Franciscus erkende dit jaar op 10 juni Maria Magdalena als apostel 
naast Petrus. Hij wijdde ook een feestdag aan haar: 22 juli. Was zij 
inderdaad ‘alleen maar’ een apostel? 
Uit de Nag Hammadi Geschriften, oude door de Kerk verboden 
evangeliën, die in 1945 gevonden zijn in het woestijnzand van Egypte, 
komt nog een heel ander beeld van Maria Magdalena naar voren. Zij 
wordt daarin beschreven als de geliefde metgezellin van Jezus en de 
moeder van de engelen. Sommigen noemen haar in hun teksten ‘Sophia’ 
of de ‘Kenner van het Al’. In deze bijna 2000 oude teksten wordt ook 

beschreven hoeveel Jezus van haar hield. In de antroposofie wordt zij 
eveneens als hoge ingewijde beschreven. 
Op deze middag vertelt Danielle wie Maria Magdalena werkelijk was en 
wat haar enorme betekenis is voor onze tijd. Zij maakte een jarenlange 
studie over haar en bezocht vele plaatsen waar 
de Magdaleense geweest is. Ze schreef vanuit 
de esoterie (Gnosis) twee boeken over Maria 
Magdalena, met prachtige illustraties en foto’s. 
 
Drs. Danielle van Dijk (1953) houdt zich al 
meer dan veertig jaar bezig met 

geesteswetenschappen, esoterie en gnostiek. 
Ze studeerde Nederlandse taal-en letterkunde 
in Utrecht en Amsterdam. Vanaf 1975 is ze 
docent op de Stichtse Vrije School te Zeist 
(VO). Ze geeft lezingen over haar boeken en 
heeft een eigen meditatiewerkplaats. 
 
Datum: 26 november 2017 
Tijd: 15.00 uur. 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem. 
Toegang: € 15,- 
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Cursussen 

 

Dwarsgeloven 

De cursus “dwarsgeloven” biedt u de mogelijkheid zich te oriënteren op 
de vraag of (christelijk) geloof (nog? – opnieuw?) iets voor u betekent.  
De cursus staat open, zowel voor mensen met een van huis uit 
christelijke opvoeding (RK- of protestantse kerk) als voor mensen met 
een blikrichting op andere vormen van spiritualiteit.  
We werken vanuit een vrijzinnig benadering. Uitgangspunt is de vrijheid 
van ieder mens om te geloven wat hij of zij wil.  
 
De cursus omvat drie zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
Opzet van de bijeenkomsten:  

 Eerste bijeenkomst:  inleiding op basisbegrippen (religie, 

godsdienst, spiritualiteit, de sociologische functies van religie), 
verkenning van ons “mensbeeld”, kennismaking met elkaar en 
inventarisatie van vragen.  

 Tweede bijeenkomst:  inleiding op hoofdthema’s van het christelijk 
geloof en gesprek over de vraag: passen onze eigen vragen daar in? 

 Derde bijeenkomst: inleiding op de verschillende wegen tot 
verbreding en verdieping van de eigen spiritualiteit: het denken + 
het leren; het mediteren + de mystiek; het ontmoeten + de dienst; 
het vieren + het ritueel. Hoe ontwikkel ik (alleen of met anderen)  
mijn eigen spiritualiteit.  
 

Het cursusmateriaal wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. 
 
Data: 23-9-2017, 21-10-2017, 18-11-2017 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Cursusleider en contactpersoon: ds. Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten: € 15,00 (leden en vrienden RLZ gratis) 

 

 

 

Liberaal christendom 

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft moderne, 

vrijzinnige, liberale theologie. Hoe het ook wordt genoemd, het gaat om 

de zoektocht naar een vrije en ondogmatische vorm van christendom. 

In drie bijeenkomsten worden kernthema’s van de christelijke traditie 

besproken vanuit een vrijzinnig perspectief: 
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1. Over het bestaan van God 

2. Over de Jezus en de bijbel 

3. Over bidden, vieren, handelen in de wereld 

Het uitgangspunt vormt het boek Liberaal Christendom, Rick Benjamins, 

Jan Offringa, Wouter Slob (red.), aangevuld met een syllabus. 

 

Data: 20-1-2018, 17-2-2018, 7-4-2018 

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Cursusleider en contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 

Kosten: € 15,00 (leden en vrienden RLZ gratis) 

 

Het volgen van deze cursussen kan een goede voorbereiding zijn om toe 

te treden als lid van de gemeente. Wie deze stap overweegt kan contact 

opnemen met Henk van den Berg. 

 

 

Welkom nieuwe vrienden 

 

Vriendenmiddag 

Op 10 februari 2018 organiseren we een Vriendenmiddag waarbij deze 

groep en de recente nieuwe vrienden worden uitgenodigd. Zij ontvangen 

een welkomstpakket en kunnen die middag in een informele setting meer 

horen en leren over onze gemeente en de Remonstranten, ervaringen en 

geloofsbelevingen uitwisselen. Afgesloten wordt met een gezamenlijke 

maaltijd. 
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ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE 
 
Belangstellenden, vrienden, leden 
Er zijn momenteel drie manieren waarop mensen zich kunnen verbinden 
met onze geloofsgemeenschap. ‘Belangstellenden’ zijn zij die te kennen 
hebben gegeven op de hoogte te willen blijven van wat er in onze 
gemeente gebeurt. Zij worden opgenomen in de lijst van 
belangstellenden en ontvangen onze Nieuwsbrief. 
‘Vrienden’ zijn zij die zich betrokken voelen bij de Remonstranten, maar 
zich (nog) niet ten volle willen verbinden, b.v. door een kerkelijk 
lidmaatschap elders.  
‘Leden’ zijn degenen die zich als Remonstrant willen engageren en als 
teken daarvan de beginselverklaring hebben onderschreven.  
Leden en vrienden hebben gelijke rechten en plichten in een gemeente. 

Onze gemeente telt momenteel ongeveer honderd leden en vrienden en 
ongeveer twintig belangstellenden. 
Wie belangstellende, vriend of lid wil worden kan contact opnemen met 
een lid van de kerkenraad of met de predikant. 
 
ALV en kerkenraad 
De leden en vrienden vormen samen een algemene ledenvergadering 
(ALV) die tweemaal per jaar bij elkaar komt. Deze ALV is het hoogste 
besluitvormingsorgaan van de gemeente.  
De kerkenraad bestuurt de gemeente in praktische zin. De kerkenraad is 
verantwoordelijk voor het beleid en voor de praktische uitwerking 

daarvan, met alle organisatorische, personele en financiële 
randvoorwaarden die daarbij horen. Een aantal werkzaamheden is belegd 
bij commissies. De leden van deze commissies voeren periodiek overleg 
met de kerkenraad.  
 
 
Commissies  
Diaconale commissie 
De diaconie heeft een stimulerende en coördinerende taak op het gebied 
van werelddiaconaat en ontwikkelingswerk. Daarnaast richt zij zich op de 
diaconale taken binnen de eigen gemeente. De diaconie is 
vertegenwoordigd in de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken, die 
diaconaal werk doet in Lochem, Laren en Barchem. De Diaconale 
Commissie zoekt de collectedoelen uit en maakt jaarlijks een 
collecterooster. Ook draagt zij zorg voor de collectes. 
Contactpersoon: Anke von Vaupel Klein, secretaris, 0573-459515. 
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Liturgiecommissie 
Deze commissie verzorgt in ieder geval een dienst per jaar: de 1e dienst 
in het nieuwe jaar en denkt mee in de voorbereiding van een aantal 
bijzondere diensten. 
Contactpersoon: Rommie Hulsinga, 0573-441216, 
rommiehulsinga@gmail.com 
 
 
Commissie Pastorale zorg 
Deze commissie bestaat uit een aantal contactleden. De contactleden 
hebben contact met een aantal gemeenteleden. Het streven is om ieder 
gemeentelid aan een contactlid te koppelen. 
Via deze commissie worden de bezoeken van de predikant aan de leden 
en vrienden van de gemeente gecoördineerd. 

Contactpersonen: Rommie Hulsinga, 0573-441216, 
rommiehulsinga@gmail.com en Gonnie Spaargaren, 0575-527147, 
hgspaargaren@zonnet.nl 
 
 
Commissie Kunst in de Kerk 
Deze commissie verzorgt gedurende het jaar wisselende exposities in de 
kerk. 
Contactpersoon: Gerthe Lamers, gerthelamers@gmail.com 
 
 

 
Redactie Nieuwsbrief 
Ons gemeenteblad, de Nieuwsbrief, verschijnt 5x per jaar. Deze wordt 
aan alle leden, vrienden en belangstellenden toegestuurd. De redactie 
bestaat uit Ineke en Dolf Eshuis en Henk van den Berg. De redactie is 
bereikbaar op 0575-553695 en via remlz.redactie@xs4all.nl 
 
 
Activiteitencommissie 
Deze commissie verzorgt de activiteiten van het Jaarprogramma. Ook de 
planning en organisatie van de kringen gebeurt in deze commissie. 
Contactpersoon: Florentine Wery, 0575-493337, florentine@nutbey.nl 
 

 
 
 
  

mailto:gerthelamers@gmail.com
mailto:florentine@nutbey.nl
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Financiën 
Financiële bijdrage 
Het zal u duidelijk zijn dat de gemeente met z’n veelzijdige activiteiten, 
zoals dit jaarboekje schetst, alleen financieel goed kan blijven draaien, 
wanneer leden en vrienden zich daar ook met hun jaarlijkse financiële 
bijdragen achter scharen. Alles bij elkaar kost dit rond de € 485,- 
gemiddeld per lid of vriend. Wij hebben een richtlijn opgesteld om de 
lasten eerlijk te verdelen. Deze is 2% van het bruto jaarinkomen.  
 
Er kunnen redenen zijn om van de richtlijn van 2% af te wijken. Uw 
financiële situatie kan nooit een belemmering zijn om u met onze 
gemeente te verbinden. De penningmeester vertelt u graag meer over de 
financiële situatie en zou ook graag van u horen wat u kunt bijdragen.  
 

In de maand januari kunt u een brief verwachten waarin u verzocht wordt 
aan te geven wat u kunt bijdragen en op welke wijze u uw bijdrage wilt 
overmaken. 
Nieuwe leden/vrienden hoeven niet op de januari brief te wachten om 
reeds nu hun bijdrage over het lopende jaar over te maken op 
bankrekening nr. NL97 INGB 0000 9523 02 t.n.v. Remonstrantse 
Gemeente Lochem Zutphen. 
  
 
Onderhoudsfonds 
Naast de financiële bijdrage voor de kosten van het gemeentewerk, 

vragen wij onze leden en vrienden ook een bijdrage voor het 
onderhoudsfonds van ons kerkgebouw. Het noodzakelijke (groot) 
onderhoud kan niet uit de begroting van de gemeente worden bekostigd, 
zodat een extra bijdrage aan dit fonds noodzakelijk is om ook in de 
toekomst ons kerkgebouw in goede staat te houden. 
 
 
Overige fondsen 
Voor steun aan het bloemenfonds, het orgelfonds en het muziekfonds 
kunt u gebruik maken van het algemene rekeningnummer van de 
gemeente (o.v.v. het doel). 
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Notariële vastlegging en legaten 
De mogelijkheid bestaat om uw jaarlijkse bijdrage op fiscaal voordelige 
wijze vast te leggen. Ook kunt u via het opmaken van een legaat een 
bijdrage aan de gemeente nalaten. De penningmeester kan u hierover  
verder informeren. 
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LANDELIJKE ACTIVITEITEN 
 
Landelijke website 
De Remonstranten organiseren veel landelijke activiteiten. Via de website 
www.remonstranten.nl of in AdRem is hierover meer informatie 
beschikbaar. 
Op de website vindt u uiteraard ook de agenda en allerlei 
achtergrondinformatie, maar heel belangrijk zijn ook de blogs: beknopte 
berichten, columns, teksten, ter verdieping, informatie en inspiratie. 
 
 
AdRem 
In AdRem, het maandblad van de Remonstranten, vindt u ook 
achtergrondinformatie over wat onze geloofsgemeenschap bezig houdt. 

Alle leden en vrienden krijgen AdRem thuisgestuurd. Een vrijwillige 
bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Belangstellenden 
kunnen een abonnement aanvragen via de website 
www.remonstranten.nl. 
 
 
Landelijke Beraadsdag over Houvast 
Op zaterdag 10 maart 2018 wordt de jaarlijkse beraadsdag van de 
Remonstranten gehouden. Thema: Houvast. Elk mens zoekt naar houvast 
in het leven, naar oriëntatie en betekenis, naar antwoorden op 
levensvragen. Vroeger werd dat houvast gegeven door het christelijke 

zingevingskader. Het functioneerde daarbij dikwijls als een ‘automatisch 
antwoordapparaat’ onder het motto ‘stel liever geen vragen, dan 
verdwaal je’. In de media is dat nog steeds het beeld. Voor veel mensen 
is dat kader inmiddels weggevallen. Als zinzoekers staan zij enigszins 
ontheemd aan de vraagzijde van het bestaan. Wat geeft daar houvast? 
Let op de aankondigingen via AdRem en de landelijke website. 
 
 

  

http://www.remonstranten/
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OVERZICHT VAN DE KERKDIENSTEN 2017-2018 
De diensten beginnen om 10.30u en worden (tenzij anders vermeld) 
gehouden in de Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10, Lochem. 
 

2017   
3-9-2017 ds. H. van den Berg startzondag 
17-9-2017 mw ds. I.L. Tan  
1-10-2017 ds. J. de Valk  
15-10-2017 mw ds. E. Swinkels-Braakman  
29-10-2017 oecumenische viering:  

ds.C. Veenhuizen 
10:00 uur St Josephkerk 
in Lochem 

5-11-2017 ds. H. van den Berg herdenken overledenen 
19-11-2017 mw ds. M.G. Fernhout  
3-12-2017 ds. H. van den Berg 1e advent 

10-12-2017 ds. H. van den Berg 2e advent, Kerkproeverij 
17-12-2017 ds. H. van den Berg 3e advent 
25-12-2017 ds. H. van den Berg Kerst 
   
2018   
7-1-2018 Liturgiecommissie  
21-1-2018 dhr P.W.A. Overdiep  
4-2-2018 ds. H. van den Berg  
18-2-2018 ds. J.H. Röselaers 1e zondag 40 dagentijd 
4-3-2018 ds. H. van den Berg 3e zondag 40 dagentijd 

Kerkproeverij 

18-3-2018 mw ds. S. Coenradi 5e zondag 40 dagentijd 
25-3-2018 ds. H. van den Berg palmzondag, kinderkring 
29-3-2018 ds. H. van den Berg witte donderdag avondmaal 
30-3-2018 ds. H. van den Berg goede vrijdag 
1-4-2018 ds. H. van den Berg 1e paasdag 
15-4-2018 ds. J. Koornstra  
6-5-2018 mw ds. I.L. Tan  
20-5-2018 ds. H. van den Berg pinksteren 
3-6-2018 ds. J. de Valk kinderkring 
17-6-2018 mw ds. K.J.G. Slettenaar  
1-7-2018 ds. J. Koornstra kinderkring 

15-7-2018 Zie Nieuwsbrief   
5-8-2018 Zie Nieuwsbrief   
19-8-2018 Zie Nieuwsbrief   
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CONTACTADRESSEN 

 
Kerkgebouw: 

Emmastraat 10 

7241 EJ Lochem 
06-11405845 

 

e-mail: rstranta@live.nl 
website: lochem-zutphen.remonstranten.nl 

 

Predikant 
Ds. H. (Henk) van den Berg 

06-12900469, henk@deheerlykheit.nl 

 
Kerkenraad 

Voorzitter: 

mw. A.C. (Mieke) van Elk 
06-44746228, mieke.van.elk@gmail.com  

 

Secretaris: 
W.J.C. (Willem) Coops 

0575-571557, rstranta@live.nl 

 
Penningmeester: 

P. (Piet) Zevenhuijzen 

0573-432987, pzevenhuijzen@concepts.nl 
 

Algemeen lid: 

vacant 
 

Ledenadministratie: 
e-mail: rstranta@live.nl 

 

Redactie Nieuwsbrief: 
dhr. A.F. (Dolf) Eshuis 

0575-553695, remlz.redactie@xs4all.nl 

 
Organist 

dhr. J. (Jaap) Bax 

0548 – 362744, jaapenmienbax@gmail.com 
 

Rekeningnummers: 

NL79INGB0000 952302 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen 
NL98INGB0004284880 t.n.v. Fonds. Kerkgebouw v.d. Remonstrantse 

gemeente Lochem-Zutphen. 

  

mailto:rstranta@live.nl
mailto:henk@deheerlykheit.nl
mailto:rstranta@live.nl
mailto:remlz.redactie@xs4all.n
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